Fundacja Beneficjum
Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa:

Fundacja Beneficjum

Siedziba:

Sienna 72/1, 00-833 Warszawa

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:
8230Z
Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 5252766023
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS: 0000751850

2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4.

Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5.

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6.

Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7.

Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku
obrotowym, zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi oraz przy uwzględnieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami). Wskazane w
bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według następujących metod wyceny,
wynikających z przyjętych zasad rachunkowości:
• Środki Trwałe
Wartość początkowa środków trwałych jest pomniejszana o odpisy amortyzacyjne.
Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 10
000,00 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej
przekraczającej10 000,00 zł przyjmuje się metodę liniową i stosuje stawki określone w wykazie stanowiącym
załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
• Przychody i koszty
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Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą,
niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
• Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość
należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów
finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego dzień
operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny
kurs.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym
na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
• Podatek dochodowy
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
• Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach
obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i
zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów
lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów lub ceny
nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztów wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w
budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
• Kapitały (fundusze) własne – w wartości nominalnej.
Ustalenia wyniku finansowego:
W jednostce wynik finansowy sporządza się w wariancie porównawczym według wzoru dopuszczonego
ustawą.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzono w wersji pełnej, tj. według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości.
Na sprawozdanie finansowe składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek
zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego
badania.

8.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe:
Angelika Chmielewska-Guzik
Atena Sp. z o.o.
ul. Indiry Gandhi 15 lok. 4
02-776 Warszawa
NIP : 9512381636
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BILANS
Aktywa Dane w PLN

A. AKTYWA TRWAŁE

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

16 502,17

4 556,29

16 502,17

4 556,29

16 502,17

4 556,29

I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
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c. w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
8 382,18

B. AKTYWA OBROTOWE

28 994,48

I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi
901,52

II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek

901,52

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

901,52

- do 12 miesięcy

901,52

- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

8 235,81

28 092,96

8 235,81

28 092,96

a) w jednostkach powiązanych
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- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

8 235,81

28 092,96

8 235,81

28 092,96

- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

146,37

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE
AKTYWA RAZEM

24 884,35

33 550,77
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BILANS
Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

-3 093,63

31 093,49

2 500,00

2 500,00

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
wartością nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne

28 593,49

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto

-34 187,12

28 593,49

27 977,98

2 457,28

27 977,98

2 457,28

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w
tym:
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- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Wobec pozostałych jednostek

27 977,98

2 457,28

5 017,30

381,40

5 017,30

381,40

13 015,50

1 187,93

9 645,23

887,95

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne

299,95

4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM

24 884,35

33 550,77
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wariant porównawczy Dane w PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

471 385,47

156 593,70

471 385,47

156 593,70

498 768,16

126 219,55

8 311,47

7 310,21

112 044,50

26 245,79

- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
V. Przychody z działalności stutowej nieodpłatnej
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:

2 895,42

- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia

46 217,40

8 564,52

9 052,04

1 544,27

4 510,80

726,10

320 247,33

82 554,76

2. Zużcie materiałów i energii

138 336,58

33 236,42

3. Usługi obce

181 910,75

49 318,34

-27 382,69

30 374,15

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
- emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
IX. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
1. Amortyzacja

4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
- emerytalne
7. Pozostałe koszty rodzajowe
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne

2 465,66

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne

2 465,66
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E. Pozostałe koszty operacyjne

9 127,09

902,00

9 127,09

902,00

-34 044,12

29 472,15

143,00

878,66

143,00

878,66

-34 187,12

28 593,49

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

823,00

J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)

-35 010,12

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

28 593,49
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO
Dane w PLN

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

-34 187,12

28 593,49

18 266,01

3 178,98

18 266,01

3 178,98

7 304,26

608,55

7 304,26

608,55

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
Pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w
tym:
Pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte
w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
Pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
Pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:
Pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

608,55

Pozostałe

608,55

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
Pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

-10 714,40

32 381,20

K. Podatek dochodowy
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
FUNDACJA_Dodatkowe_informacje_do_sprawozdania_finan.pdf
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